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Chrześcijaństwo tym się wyróżnia od in-
nych religii świata, że wyznaje objawioną 
przez Chrystusa wiarę w jednego Boga, ale 
w trzech Osobach. A ponieważ tajemnica ta 
przekracza granice pojmowania ludzkiego, 
była mocno atakowana przez różne herezje.  
Już pierwsze sobory powszechne Kościoła 
stanowczo potępiły te błędy i w swoich sym-
bolach wiary dały jasny wykład nauki chrze-
ścijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze 
Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament 
wiary. Wśród nich był św. Atanazy (295-373), 
niezłomny obrońcy wiary. Warto wczytać się 
w choćby krótki fragment jednego z jego li-
stów: „Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, 
Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i do-
skonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też 
pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze 
Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarza-
jącą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze 
tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna 
w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszyst-
kiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten 
sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. To-
też w Kościele głosi się jednego Boga, który 
jest „ponad wszystkim, przez wszystko i we 
wszystkim”. Jest „ponad wszystkim” jako Oj-
ciec, jako początek i źródło; „przez wszystko”, 
to jest przez Słowo, i „we wszystkim”, w Du-
chu Świętym. Kiedy św. Paweł pisze do Koryn-
tian o darach duchowych, wszystkie odnosi 

do Boga Ojca jako do źródła: „Różne są 
dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są 
posługiwania, lecz ten sam Pan; różne 
są działania, lecz jeden Bóg, który do-
konuje wszystkiego we wszystkich”. To 
bowiem, co każdemu przydziela Duch 
Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. 
Wszystko bowiem, co należy do Ojca, 
należy też do Syna. Dlatego też dary 
udzielone przez Syna w Duchu Świę-
tym są rzeczywiście darami Ojca. […]”.

świadectwo naszej wiary. Dzieci pierwszokomunijne zapraszam w swoich stro-
jach, a młodsze do sypania kwiatów. O takie zaangażowanie proszę dzieci rów-
nież po Mszach św. wieczornych w ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała”.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. neoprezbitera Mateusza 
Mandalkę, który będzie głosił słowo Boże i po Mszach św. będzie udzielał błogo-
sławieństwa prymicyjnego. Błogosławieństwo to łączy się z możliwością zyska-
nia odpustu zupełnego. 

 ▪ Również w przyszłą niedzielę o godz. 15.30 serdecznie zapraszam na comiesięczne 
spotkanie katechetyczne „przy kawie”, które poprowadzi ks. Mateusz Mandalka 
nt.: „Zagadnienia eschatologiczne w wybranych motetach Jana Sebastiana Bacha”.

 ▪ Parafialny Zespół Caritas już po raz trzeci organizuje dla naszych dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat letni wypoczynek. W programie „Wakacji po Bożemu 3” tym razem 
znajdą się trzy wycieczki: 22 lipca – do Parku Miniatur w Olszowej; 24 lipca – do 
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach; 26 lipca – wyjazd organizowany przez Sto-
warzyszenie „Osiedlok” na basen w Krapkowicach. Serdecznie zachęcamy dzieci 
do udziału. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub po wie-
czornych Mszach św. do 24 czerwca. Udział w „Wakacjach po Bożemu 3” jest do-
finansowany z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i funduszu Parafialnego Ze-
społu Caritas oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie „Osiedlok”. 
Uczestnicy wycieczek ponoszą jedynie symboliczną opłatę w wysokości 10 zł za 
wycieczkę (płatne przy zapisie).

 ▪ Informacja dla uczestników parafialnej pielgrzymki do Włoch: 25 czerwca (wto-
rek) o godz. 5.00 rozpocznie się w naszym kościele Msza św., po której nastąpi 
wyjazd. Więcej informacji można uzyskać na dostępnych w zakrystii ulotkach.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w uroczystość Bożego Ciała oraz w przyszłą nie-
dzielę – będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Zbigniewa 
Barborkę, lat 86, z ul. Rozwadzkiej (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 12.30 
w naszym kościele). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

V. Salimbeni, Trójca Święta, ok. 1600 r.

Ogłoszenia diecezjalne  ________________________________________________________________

 ▪ W wieczór uroczystości Bożego Ciała, 20 czerwca, na placu 
przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu, po raz 
dziewiąty odbędzie się Koncert Uwielbienia. Rozpoczęcie 
spotkania o godz. 19.00, zakończenie Apelem Jasnogórskim.

 ▪ W przeddzień Dnia Ojca, sobotę 22 czerwca, na Jasnej Gó-
rze odbędzie się kolejna Pielgrzymka Mężczyzn – «Męskie 
Oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u tronu Królowej» pod 
hasłem «Powołani do męskości». Rozpoczęcie o godz. 10.00.



Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________

16 czerwca – Niedziela – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Katarzyny z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla taty Włodzimierza 
z okazji urodzin

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† Janinę i Tadeusza w 2. rocznicę śmierci oraz † Kazimierę w 20. 

rocznicę śmierci, †† z rodzin Borowski, Czuryłowicz i Król oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

17 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
 18.00 – za †† rodziców Joachima i Marię Kura oraz Bogusławę i Henryka 

Nalewaja oraz †† z pokrewieństwa

18 czerwca – wtorek 
 12.00 – ślub rzymski: Marian Malik i Aleksandra Malik z d. Falińska
 18.00 – za † matkę Annę Zagrol, † ojca Waltera, †† dziadków z obu stron, 

†† z rodzin Zagrol, Nowara i Krahl oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

19 czerwca – środa
 8.00 – Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nauczycieli, pracowników i uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

 18.00 – za † Joachima Koniecznego, †† jego rodziców, †† dziadków, †† ro-
dzeństwo oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

20 czerwca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
 8.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, †† te-

ściów Annę i Maksymiliana Filusz oraz †† z pokrewieństwa z obu 
stron

 9.30 – w intencji Parafian; po Mszy św. procesja teoforyczna
 18.00 – za† syna Adama, †† rodziców z obu stron, †† siostry i braci oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

21 czerwca – piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, †† dziadków z rodzin Kopiec 

i Pelka oraz Kauf i Plachetka

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy; kończy się okres przyjmowania 
Komunii świętej wielkanocnej.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi.
 ▪ Również w poniedziałek po wieczornej Mszy św. odbędzie się spotkanie mini-

strantów i lektorów.
 ▪ Okazja do spowiedzi św. z okazji zakończenia roku szkolnego i uroczystości Bo-

żego Ciała będzie od poniedziałku do środy w godz. od 17.00 do 18.00.
 ▪ W dzień zakończenia roku szkolnego (środa) o godz. 8.00 zapraszam dzieci, mło-

dzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św. dziękczynną za łaski w minionym czasie 
i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji.

 ▪ W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, popu-
larnie zwana świętem Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna wyruszy z naszego 
kościoła po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 9.30. Trasa procesji będzie 
przebiegała ulicami: Katowicką, Prusa, Żeromskiego, Roosevelta, Lipową, Strze-
lecką i zakończy się przy kościele (ul. Słowackiego – 4. ołtarz i zakończenie proce-
sji). Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób 

22 czerwca – sobota
 18.00 – za † ojca i męża Jana Brączka z okazji Dnia Ojca i zbliżających się 

imienin
  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Edwarda 
oraz za † Elżbietę

23 czerwca – XII NIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † ojca Norberta Kowolika, †† chrzestnych z obu stron
  – za † ojca Karola Czaplę z okazji jego ziemskich urodzin, †† rodziców 

Marię i Joachima Kura, †† dziadków oraz †† chrzestnych
 10.30 – za †† ojców Gerharda Lebok i Antoniego Kampa
  – za † Marię Kalińską [od rodziny Boroniów z Krakowa]
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † siostrę Irenę, † siostrzenicę Katarzynę 

i † szwagra Antoniego oraz o błogosławieństwo Boże i potrzebne  
łaski dla całej rodziny

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


